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De 40-jarige René de Heer is sinds
een half jaar wethouder in Zwolle.
Met hem kijken we naar de Zwolse
politiek en zijn kijk op de Herberg.

Ik wil alles doen voor een eigen
plekje. Ze mogen er desnoods
mijn hand voor afkappen.

Moslim of geen Moslim, iftarmaaltijden doe je gezamenlijk. De
Herbergkrant was op bezoek in de
Ulu-moskee in Zwolle.

Pauropus helpt mensen met ‘een
grote afstand naar werk’.

Verkoopprijs E 1,50 ■ waarvan E 1,00 voor de verkoper (let op de verkoperspas) ■ oplage 12.000

Verkoopprijs
E 1,50

waarvan E 1,00
voor de verkoper
as)
(let op de verkopersp

Een rustige jongen
die netjes zijn
kranten verkoopt
bij de C1000 in
Westenholte.
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BUDGETMENU: Gestoofde Chinese kipkarbonades

VLUCHTIG VERLANGEN
Onder gaande zon
Warm getinte lucht
Laat ons stijgen
Van koelende aarde

(voor 4 personen)

Een marinade maken van de fijn gesneden knoflook, gemberpoeder, oestersaus,
sojasaus, rum en 4 eetlepels vocht van de gingermix. De kip een paar uur laten
marineren. De kip in de hete olie mooi bruin laten bakken, en goed omscheppen.
De fijn gesneden ui, de marinade en een beetje water eraan toevoegen. De kip laten
stoven op een zacht vuurtje en daar een beetje zout naar smaak aan toevoegen. Als
de kip bijna klaar is mixed ginger erbij doen en verder laten stoven.
Ingrediënten
4 kipkarbonades, ½ Blikje mixed ginger, 4 teentjes knoflook
4 eetlepels oestersaus, 4 eetlepels soja saus, 1 ui, 2 eetlepels rum
1 eetlepel gemberpoeder, 4 eetlepels olie, 1 theelepel zout

Naar hemelse kleuren
Om stekende muggen
Ongenaakt de huid

tip: Lekker met witte rijst en snijboontjes. Eet smakelijk!

Achter ons te laten
In een schemertuin
En in verrukking
Een knipoog te zien

Altijd goed
verzorgd

Door het ooglid
Van een late wolk
Zo frank en vrij
Als vliegende zomervogels
Hoog boven het veld
Zuiver jubelend
Zachte nacht tegemoet
Olle

Wij zorgen goed voor u én uw gasten.
Of het nu gaat om een groot bedrijfsfeest of een intieme party:

■ (On)gehoord

wij verzorgen de catering en de hele entourage er omheen tot in de puntjes.
Sfeervol en heerlijk. Het enige dat u hoeft te doen is genieten!

Daklozen in actie - Daklozen in Amsterdam zijn de boetes voor het
slapen op een bankje zat. Daarom laat de Daklozenvakbond van zich horen
tijdens een raadscommissievergadering, bericht AT5.
De daklozen stellen dat de boetes die ze krijgen de samenleving tonnen
kosten. ‘’Daklozen, die zonder overlast te veroorzaken alleen maar op een
bankje slapen, worden bekeurd met 60 euro die zij nooit kunnen betalen en
belanden zo voor 24 uur in de cel. Een dagje gevangenis kost de samenleving circa 350 euro. Zo smijt de gemeente met elk bonnetje 290 euro het
raam uit.’’ Het bekeuren van vijf daklozen per nacht zou uitkomen op ruim
een half miljoen euro per jaar. ‘’Geachte burgemeester, beschermheer van
alle daklozen: bescherm de daklozen en bescherm uw eigen begroting!’’,
aldus de bond.						
Bron: Powned.tv

Kijk op www.conradcatering.nl voor meer informatie.

Waterlelie 19 • 8043 NZ Zwolle • Tel 038 - 45 38 014 / 06 539 20 669
www.conradcatering.nl • info@conradcatering.nl

Colofon
■ Algemeen

Contact:

De Algemeen
De Herbergkrant komt voor een essentieel
deel tot stand dankzij bewoners van de
Zwolse daklozenopvang De Herberg,
onder structurele begeleiding van een
klein team professionals. Doelstelling is
dak- en thuislozen een stem te geven,
iets te leren en iets te laten presteren. De
Herbergkrant is journalistiek en financieel
onafhankelijk van derden. Er is geen
winstoogmerk. Eventuele winst komt te
allen tijde ten goede aan de daklozenpot
van stichting Vrienden van de Herberg.
De Herbergkrant verschijnt elke derde
donderdag van de maand.
Oplage: 12.000.

Informatie over verkoop en verkopers en
distributie:
WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8,
8041 AB  Zwolle, telefoon 038-4226129.
Redactie en adverteren:
info@vriendenvandeherberg.nl /
tel. 038 – 4226129
www.vriendenvandeherberg.nl
Postadres:
Herbergkrant, WRZV-hallen,
Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB  Zwolle

u bijdragen? Maak uw donatie over op
bankrekeningnummer 1100.31.539 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Herberg te
Zwolle. Uw bijdrage komt geheel ten
goede aan de daklozenpot. Hartelijk dank!

Initiatief en hoofdredactie
Joop van Ommen

Redactie en meewerkenden
Wilfred Willemsen (Uitgeverij Jupijn),
Anton van Rooijen (directeur Herberg),
Frederike Westendorp (teammanager
Herberg), Arie Steenbergen (distributie),
Cristien van Heugten, Jouko Hoeksema,
Han van Zuidam, Jan Mark Boekestein,
Erwin, Gerard de Goede, Wichert aan het
Rot, Ingrid Westrik, Olle, Vincent Wolting.
Creatie en Drukwerk
Marsman Reclame Hattem.
Met dank aan de adverteerders en de inzenders.
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Wethouder René de Heer:

“Onze Zwolse Herberg
is een unicum”
De 40-jarige René de Heer is
sinds een half jaar
wethouder in Zwolle. Met
hem kijken we naar de
Zwolse politiek, zijn functie
als wethouder en naar zijn
kijk op de Herberg.

■ De wethouder was, voor zijn aantreden in het college van burgemeester en wethouders, 11 jaar lang
gemeenteraadslid in de Zwolse politiek, waarbij hij
recentelijk ook de rol van fractievoorzitter op zich
nam voor de VVD. De Heer werd opvolger van
wethouder Berkhout. Zijn portefeuille bestaat uit
Economie, vastgoed, bereikbaarheid, evenementen
en recreatie en toerisme. Voordat hij de functie van
wethouder aanvaarde was hij directeur van een communicatie en ontwerpbureau. Daar werkte hij onder
andere met overheden.
Zijn functie als wethouder ziet De Heer als een eer.
Een stad als Zwolle hoort te leven en met 120.000
inwoners van verschillende pluimage moet je dat
in goede banen zien te leiden en vorm te geven met
zijn zessen (voltallige college van B&W, red). Het
is mooi om voor deze stad te kunnen werken.” Als
gemeenteraadslid stond hij voor zijn achterban en
de (politieke) ideeën die daar aanwezig waren. Als
wethouder is de rol anders. “Je moet goed nadenken
natuurlijk en keuzes maken. Keuzes durven maken.
Je hebt nu niet alleen maar met je achterban te maken
maar met 120.000 mensen die ieder hun belangen

” Joop van
Ommen is de
man die niet
accepteerde dat
er iemand op
straat sliep”
hebben. Je moet je bestuurlijke verantwoordelijkheid
durven nemen en dat is niet altijd makkelijk.”
Dan waar het in deze krant eigenlijk over gaat.

De Herberg. Ook voor De Heer een fenomeen.
“De Herbergkrant lees ik bijvoorbeeld elke keer.
Leuk om te lezen. De Herberg op zich is natuurlijk
een fenomeen. Ik loop inmiddels 12 jaar mee en
dan weet je alles van de Herberg. Ik woon 20 jaar
nu in Zwolle en weet de start nog als de dag van
gisteren. Er was iemand (Joop van Ommen, red.)
die het niet kon verkroppen dat er mensen in de
koude winter op straat moesten slapen. Vanaf dat
moment is er een hele lange weg afgelegd tot aan de
Herberg zoals deze nu is. En ik kan je vertellen dat
het politiek gezien veel stof heeft doen opwaaien.
Joop van Ommen was de man die niet accepteerde
dat er iemand op straat moest slapen. Hij biedt deze
mensen perspectief. En iedereen in de politiek kent
hem ook”, lacht de wethouder.
“Iedereen”, zo vertelt de wethouder “is tevreden
over de situatie zoals deze nu is. Zoals ik al zei er
is veel politieke onrust geweest in de begintijd. Het
heeft nogal veel voeten in de aarde gehad. Zeker
toen er een locatie gezocht moest worden. Iedereen
weet dat het nodig is, maar heeft wel de angst om
iets als de Herberg ‘in zijn achtertuin’ te krijgen. “
Joop van Ommen heeft destijds het belang aangetoond zo verhaalt de wethouder verder. “Hij heeft
ook met emoties te maken gehad en ik heb ook tegen
Joop gezegd dat het niet zijn taak was, maar hij vertelde ‘zo lang jullie het niet doen doe ik het’.
Nu zijn we allemaal blij dat we de Herberg hebben.
Deze situatie moeten we sowieso continueren. We
moeten daarbij ook kritisch blijven. We moeten er
naar streven dat deze mensen zoveel mogelijk voor
zichzelf kunnen gaan zorgen. En mensen die niet
voor zichzelf kunnen zorgen die moeten we blijven
helpen.”
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Tinus en Tineke willen de zorg van hun kinderen terug.

“Zwerven is écht zwaar.
Je hebt geen doel”
Tinus Wolters is 31 jaar en
komt oorspronkelijk uit
Vlagtwedde. Tineke is 28
jaar en woonde in Grootegast. Het stel leerde elkaar
kennen in de Breehof in
Nieuw-Amsterdam. Tinus
had destijds thuisdetentie
doordat hij iemand neer
had geschoten.

■ Door omstandigheden zwierven Tineke en
Tinus van bungalow naar bungalow. Tot zij in
Zwolle Joop van Ommen tegenkwamen. Tineke
was zwanger en de bevalling was al over vijf
weken. De twee werden weggestuurd bij de Oude
Herberg. “Joop was erg kwaad toen. Hij heeft ons
opgevangen en een plekje geregeld. Joop is een
mega goede vent.”
De twee kinderen werden afgepakt van Tineke
en Tinus. “We zorgden niet goed voor ze werd
er gezegd bij het Leger des Heils. Belachelijk. We
zorgden juist goed voor hen. We zorgden ervoor
dat ze bijvoorbeeld elke dag vers eten kregen.
Kinderen zijn enorm belangrijk voor ons en goed
eten is enorm belangrijk voor iedereen en dus zeker voor kinderen”, vertellen Tineke en Tinus vol
emotie. Waarop Tinus naar Tineke kijkt en zegt:
“Het leven zo is heel zwaar. Zij is nu weer zwanger en we hebben geen houvast. Geen eigen plekje
dat we zo graag willen hebben. Dan kunnen we
weer verder. Ik pak alles aan. Als je naar haar kijkt

ook en je hebt geen eigen plekje…. Dat doet zeer
hoor”, vertelt een geëmotioneerde Tinus.
De twee kinderen van Tinus en Tineke zitten nu
in hetzelfde pleeggezin. De jongste is net 1 jaar
geworden en de oudste is nu twee. Tinus en Tineke

zijn ook zeer bang dat ook hun derde kind afgepakt gaat worden. Hun huidige kinderen zien ze
één keer per maand. “Tja, beter iets dan niets. Je
leeft er in ieder geval voor 100% naar toe om hen
weer te zien. Daar leef je gewoon voor. Maar als
dit kind ook nog eens afgepakt gaat worden, nee
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dat redden we niet. Dan gaan we er volledig aan
onder door.”
Het zwervend bestaan is zwaar, zo vertellen de twee.
“Je bent veel buiten en je hebt geen doel. Je bent doelloos. Daarom willen we zo graag ons eigen plekje.
We zijn al wel bezig voor een dagbesteding. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Dan ben ik in ieder geval
bezig en Tineke wil graag fulltime voor de kinderen

zorgen. En natuurlijk graag onder begeleiding van
instanties. Alleen niet via het Leger des Heils. Zij
helpen niet, zij hebben onze kinderen afgepakt en
speelgoed van de kinderen gewoon weggedaan.
Nee, we willen erg graag geholpen worden maar
zeker niet door hen. We willen graag vechten voor
een huisje, boompje, beestje en zorgen dat we onze
kinderen weer terug krijgen. We zijn allebei vechters.
Vechtlust zit wel goed.”

Dan willen Tineke en Tinus ook nog de loftrompetspelen voor Joop van Ommen. “Joop zorgt goed voor
de mensen in Zwolle. Joop is écht heel erg belangrijk.
Als hij er niet was in Zwolle dan had je nu niks. Heb
je bijvoorbeeld geen eten en loop je hier bij de WRZV
binnen en dan maakt ie het of zorgt ie dat je eten
krijgt. Hij zorgt altijd voor je. Hij laat je niet buiten
liggen. Hoe vaak hij ons al wel niet geholpen heeft.
Fantastisch. Joop is de vader van alle zwervers.”

Onderstaand artikel lazen wij op: www.pauluskerkrotterdam.nl

Geen mens op straat
(door Dick Couvée)

Graag had ik aan het begin van een nieuw seizoen
iets vrolijks te melden gehad. Dat is niet het geval.
Maar wat hieronder volgt, is niet van belang
ontbloot. Integendeel. Voor de mensen in kwestie.
Dat allereerst. Voor de samenleving als geheel.
Omdat we hier opnieuw een grens over gaan,
waarvan ik vind, dat je die niet over mag gaan.
Eerder gebeurde dat al toen VVD en CDA besloten
in de gedoogzee te gaan met een partij, die mensen
veroordeelt op grond van hun deel uitmaken van
een bepaalde groep.
Het vreemdelingen- en asielbeleid van dit kabinet is
“streng, maar rechtvaardig”, zegt het kabinet zelf.
Eerder had het in een bestuursakkoord met de
gemeenten aangegeven: “het vreemdelingenbeleid
wordt op humane en zorgvuldige wijze uitgevoerd”. Wat er nu gebeurt, staat met dit alles in
schril contrast. In ieder geval voor een aantal
vreemdelingen of mensen zonder verblijfspapieren.
Het onbegrijpelijke en onverteerbare is, dat
niemand zich er druk over maakt. Dat zit mij hoog,
omdat het om mensen gaat, zoals u en ik.
Wat is het geval? Op 31 augustus a.s. sluit de
nachtopvang aan de Smirnoffweg in Rotterdam. Die
sluiting is op zichzelf niet het probleem. Dat dat er
aan zat te komen, wisten we allang. Het probleem

zit erin, dat Rotterdam voor een aantal groepen wel
en voor een andere groep niet een alternatief voor
die sluiting mogelijk maakt. Voor twee groepen is er
een alternatief gecreëerd. De Nederlanders onder
de gebruikers van de nachtopvang - meestal
daklozen of verslaafden - mogen gebruik maken
van de bedden in andere nachtopvangen in
Rotterdam. De tweede groep vormen de mensen,
die aantoonbaar technisch onuitzetbaar zijn en
aantoonbaar ernstig ziek. Dat zijn mensen die geen
kant op kunnen: zij verblijven vaak al jaren in
Nederland, maar kunnen niet terug naar het land
van herkomst. Voor die groep is door de gemeente
Rotterdam een zogenaamde bed-bad-broodregeling
in het leven geroepen. Zij kregen vanaf nu blijvend
onderdak en een beetje leefgeld. De derde groep is
gemêleerd. Zij hebben een procedure voor een
verblijfsvergunning lopen, maar mogen soms het
resultaat daarvan niet in Nederland afwachten of zij
zijn uitzetbaar. Voor deze groep creëert de gemeente
Rotterdam geen alternatief. Vanaf 1 september a.s.
komen daarmee zo’n 30 tot 40 mensen op straat. Let
wel: op straat! Dat betekent dus: leven en slapen in
de openlucht, onder bruggen en in parken. Noemt
men dat “humaan en zorgvuldig”?
Het probleem is vooral, dat mensen die uitzetbaar
zijn, in de praktijk ons land niet van de ene op de

andere dag kunnen verlaten. Tussen het moment
waarop wordt vastgesteld, dat zij uitzetbaar zijn en
moment waarop dat dat daadwerkelijk gebeurt,
verloopt meestal nogal wat tijd. Al die tijd hebben
mensen hier geen recht op opvang, zelfs al werken
ze aan hun uitzetting mee. En moeten dus de straat
op. Dat is slecht voor henzelf en voor hun gezondheid. Opvang geeft hen, behalve een bed, ook een
beetje structuur in hun leven. En bovendien blijven
zij zo in beeld voor hulpverleners als de Pauluskerk. Geen opvang betekent, dat mensen gaan
zwerven, onzichtbaar raken en ziek worden. Daar is
niemand bij gebaat.
De overheden spelen elkaar doodleuk de bal toe en
hopen dat het probleem verdampt. De gemeente
Rotterdam zegt, dat opvang niet meer mag van Den
Haag. Den Haag stelt zich hard op en hoopt, dat die
hardheid mensen er toe brengt het land te verlaten.
Maar dat doen mensen niet. En verdampen doen ze
ook niet. En dus komen mensen op straat.
In ‘s hemelsnaam: overheden, houd op met deze
spelletjes over de hoofden van de mensen heen,
neem je verantwoordelijkheid en maak de humaniteit en zorgvuldigheid, die je zegt te zullen
betrachten, waar. Creëer opvang, ook voor deze
groep, zolang men het land nog niet uit kan. Zoals
ze dat ook doen in Duitsland en in de Scandinavische landen. Zorg, dat mensen niet op straat komen.
Dat is jullie taak.
Niet om een schild te zijn voor sterken, maar voor
de zwakken!

Alles O.K. bij de WRZV!
De WRZV hallen in Zwolle is een geschikte accommodatie voor beurzen,
(sport)evenementen, symposia of markten. Gelegen langs de A28
en met volop parkeerruimte is de WRZV een prima uitvalsbasis
voor uiteenlopende bijeenkomsten.
Wij beschikken over 2 ruime zalen en een restaurant.
Alles incl. of excl. catering. Precies op maat zoals u dat wenst!
Kom langs voor vrijblijvende informatie. U bent van harte welkom.

Buitengasthuisstraat 8 • 8041 AB Zwolle
T 038-422 61 29 • E info-wrzv@planet.nl
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“Moslim of
geen Moslim,
iftarmaaltijd
delen doe je
gezamenlijk”
De Herbergkrant ging op zaterdag 20
augustus tijdens de maand van de Ramadan
op bezoek bij de Moslimgemeenschap tijdens
een gezamenlijke iftar-bijeenkomst in de
Ulu-moskee in Zwolle.
■ We waren te gast bij Cemal Yildirim, vooraanstaand lid van de Turkse gemeenschap en
ook bekend als gemeenteraadslid voor Swollwacht. Tijdens de maaltijd waren ook wethouder Filip van As en PvdA-gemeenteraadslid Jan
Slijkhuis aanwezig.
Jan Slijkhuis vertelde: “Het is goed om vanuit
de Raad ook je betrokkenheid te tonen. Dat is
belangrijk voor moslims en dat is een belangrijke groep in onze Zwolse samenleving. Het is
goed om jezelf te laten zien op dit soort evenementen, zeker omdat de moslims en de PvdA

beiden willen leven in een sociaal democratische pluriforme samenleving.”
Bijzonder op deze avond was de eensgezindheid onder de aanwezigen. Of men nu de
Turkse, Nederlandse, Pakistaanse of Marokkaanse aanwezigheid had. Iets dat Cemal Yildirim genoegen doet. De Zwolse ondernemer
en gemeenteraadslid vertelt: “Elke nationaliteit
is welkom. In de maand Ramadan deel je alles met elkaar. Het vasten tijdens deze maand
leert je jezelf te beheersen en te denken aan de
mensen die het minder hebben, die arm zijn. Je

Ramadan
De ramadan is de negende maand op
de islamitische kalender. Tussen fajr (de
dageraad, ruim voor zonsopgang) en
maghrib (bij zonsondergang) wordt er
dan gevast. Ramadan wordt daarom ook
wel de vastenmaand van de moslims
genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van
de sikkel van de nieuwe maan. Ieder jaar
begint de Ramadan 10 dagen eerder en
elke 36 jaar begint het weer op dezelfde
dag. De Ramadan duurt 29 of 30 dagen
afhankelijk van de maan. Het Suikerfeest
was dit jaar op 30 augustus.
Ook moet er in de maand Ramadan de
Zekat en Fitre gegeven worden ,dit moet
gebeuren voor het einde van de Ramadan. Zekat is het bedrag wat je aan de
armen moet geven (2.5 % van je totale
gespaarde geld of goud) en Fitre is het
bedrag van een etmaal van een persoon
(ca 10 euro). Je kunt het bedrag zelf naar
armen sturen of geven maar kan ook via
de moskee,het gaat erom dat het uiteindelijk daar terecht komt waar het toe
behoort.
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Suikerfeest
De eerste ochtend van het Suikerfeest bezoeken mannen en kinderen (jongens)de moskee voor het gezamenlijke speciale gebed
voor deze feestdag. De vrouwen blijven thuis
om alles voor te bereiden.
De rest van de dag gaat men zo mogelijk bij
familie op bezoek. Ter gelegenheid van het
Suikerfeest worden zoete gerechten en lekkernijen zoals Paklava gegeten en geeft men elkaar en de armen cadeautjes. Zowel de mannen als de vrouwen trekken meestal nieuwe
kleren aan en het huis wordt extra aandachtig
schoon gemaakt voor deze feestdag.

Het bestuur met wethouder van As tijdens de iftar-bijeenkomst

moet ook constant bezig zijn met je omgeving,
hoe je je opstelt en hoe je je gedraagt. Voorzichtig. In de maand Ramadan mag je ook niemand
kwetsen of beledigen. Dat wordt extra beloond.
Ook bidt men veel en wordt de Koran veel
gelezen. Eigenlijk is de Ramadan een voorbeeld
hoe men zich altijd moet gedragen. Denken
aan anderen en niet alleen aan jezelf. De rijken
moeten de armen helpen. Ook de saamhorigheid is enorm. Je nodigt elkaar bijvoorbeeld
uit om samen lekker en gezellig te eten. Maar
bovenal is het denken aan de mensen die het
minder hebben. Ramadan is de reiniging van
je geest en ziel. Het is het verbranden van je
afvalstoffen en het is ook nog erg gezond dat is
bewezen”, lacht Yildirim.

Het jaar 2012
De verwachting is dat Ramadan in 2012 begint op 20 juli. Dit kan echter nog veranderen
en is dan ook een richtlijn. Het Suikerfeest
zal dan plaatsvinden op 19 augustus. Maar
de data kunnen dus nog wijzigen tot enkele
dagen voor het begin van de Ramadan.

Jan Slijkhuis PvdA-gemeenteraadslid
luistert aandachtig in de Ulu-moskee
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Pauropus
helpt
mensen met
‘een grote
afstand naar
werk’
“Iedereen kan zich aanmelden.
Wij hebben geen wachtlijsten”

thuisloos, zijn verslaafd, hebben sociale angsten of zitten lang in de bijstand. Zij
lopen in hun leven tegen veel moeilijkheden aan maar ze kunnen toch heel veel.
Wij gaan er altijd van uit dat iedereen wat kan.”

Voor de editie van deze Herbergkrant hadden we
een gesprek met Hans Wijnen, algemeen directeur van
Pauropus BV. Een maatschappelijke onderneming met
als bedrijfsactiviteit een re-integratie en werkbedrijf.
Pauropus biedt trajecten en werkervaringsplaatsen aan
voor mensen met ‘een grote afstand naar werk’, zoals
Hans Wijnen het omschrijft.

■ De 37-jarige Wijnen vertelt vol enthousiasme en passie over zijn baan binnen
Pauropus en vooral over de mensen met wie hij werkt, zijn collega’s. Het
bijzondere begint al bij het logo van Pauropus (zie logo op deze pagina’s, red).
Wijnen vertelt: “De u in onze naam is een duizendpootje. Eén van de oprichters
van dit bedrijf was ook een insectoloog in Nijmegen. Net in de tijd dat dit bedrijf
werd opgericht, in 2004, werd dat duizendpootje herontdekt. En dat
duizendpootje heet de pauropus. De pauropus is een beestje dat blind is maar
heel veel kan door zich constant in u-bochten te wringen. En dat vonden we wel
symbool staan voor onze groep. Onze medewerkers zijn bijvoorbeeld dak- en

De mensen die werken bij Pauropus zijn mensen die dus ‘een grote afstand naar
het werk hebben’. Deze mensen komen binnen via de gemeente, via het team
dak- en thuislozen enzovoorts. “Maar iedereen kan zich aanmelden. Wij hebben
geen wachtlijsten en er zijn bij ons ook geen indicaties nodig. Tegenwoordig zijn
er ook veel hulpverleners die mensen voor een baan doorverwijzen naar ons”,
aldus Hans Wijnen.
Pauropus is een bedrijf dan laagdrempelig wil zijn. Het bedrijf krijgt nauwelijks
subsidie. “Maar we hebben gelukkig wel een werkopdracht van de gemeente
Zwolle. We zitten zoals je ziet ook niet in grote luxe. We zijn een bedrijf dat voort
wil. Daarom hebben we ook bewust voor een BV-vorm gekozen. We werken
onder meer voor bedrijven en overheden. En onze mensen begrijpen ook dat ze
moeten werken en dat onze opdrachtgevers het niet leuk vinden dat ze staan te
leunen in plaats van te werken. En je merkt ook dat onze mensen werken echt
leuk vinden. Dit is ‘gewoon’ een werksituatie en dus mag je elkaar ook
aanspreken op bepaalde dingen. Onze mensen merken dat ze serieus genomen
worden. Enige tijd geleden bijvoorbeeld hadden we een sloopklus in Utrecht. Dus
een aantal van onze jongens gingen elke dag met een busje naar Utrecht. En we
zijn er heel trots op dat we die klus hebben gedaan. Zo zei ooit een opdrachtgever
tegen ons dat onze mannen het netter hadden gedaan dan dat zijn eigen personeel
het gedaan zou hebben. Kijk en daar mogen we dan écht trots op zijn.“
Een doelstelling van Pauropus is ook om mensen aan een vaste baan te helpen
bij een ander regulier bedrijf. “Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar is wel
belangrijk. Onze uitstroom is ook heel breed en het is mooi als we onze jongens
aan regulier werk kunnen helpen. Zo was er een verslaafde jongen die merkte
dat werken leuk is. Hij is toen een half jaar ergens naar toe geweest omdat hij
van zijn verslaving af wilde en wilde gaan werken. Kijk dat zijn nou mooie
dingen”, besluit Wijnen.
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Voor vragen over Pauropus kunt
u contact opnemen via telefoonnummer 038-4225666 of per e-mail
h.wijnen@pauropus.com.
Pauropus is gevestigd aan
Het Engelse Werk 4b in Zwolle.
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Column Vincent Wolting

Minderjarigen en DNA
■ In het jaar 2005 werd een wet ingevoerd die het mogelijk
maakt om van een veroordeelde DNA-materiaal af te nemen.
Het materiaal wordt opgeslagen in de DNA-databank van
Justitie en blijft daar vervolgens minstens 20 jaar opgeslagen.
Mocht een veroordeelde in de toekomst weer de fout in gaan,
dan is zijn DNA-profiel al bekend bij Justitie. Wordt er bij een
nieuw delict door een verdachte DNA-materiaal achtergelaten
(denk bijvoorbeeld aan bloedsporen) dan kan Justitie in de
databank bekijken of het om een ‘bekende’ gaat. Inmiddels
staan er na vijf jaren al meer dan 100.000 personen in de
DNA-databank.
Aanvankelijk was de wet slechts bedoeld voor ernstige
gewelds- en zedenmisdrijven. Binnen de kortste keren werd
echter de reikwijdte van de wet aanzienlijk verruimd. Ook bij
veroordeling voor delicten als ‘gewone’ mishandeling en
diefstal dient inmiddels DNA-materiaal te worden afgestaan.
Zo geldt de wet bijvoorbeeld ook voor een verdachte die door
de rechter wordt veroordeeld tot een werkstraf voor diefstal
van een blikje cola. Bovendien geldt er een standaardprocedure. Er zijn amper gevallen waarin wordt afgezien van het
afnemen van DNA-materiaal.
De wet maakt geen onderscheid tussen meerderjarige en
minderjarige veroordeelden. En dat is vreemd, want normaal
gelden binnen het strafrecht voor minderjarigen allerlei uitzonderingen. Op de afname van DNA-materiaal bij minderjarige
veroordeelden is de afgelopen jaren dan ook de nodige kritiek
geweest. Zouden er voor minderjarigen niet eerder uitzonderingen moeten gelden? Zou er bij minderjarigen niet moeten
worden afgeweken van de standaardprocedure, maar een
individuele belangenafweging moeten plaatsvinden? Moet
iedere ruzie op het schoolplein waarbij een klap valt onmiddellijk leiden tot jarenlange opname in de DNA-databank of is er
ruimte voor uitzonderingen?
Inmiddels lijkt het er op dat minderjarigen mogelijk zelfs
eerder dan volwassenen in de DNA-databank terecht komen.
Dat komt door het volgende. Volgens de wet wordt het bevel
tot afname van DNA-materiaal alleen gegeven als iemand
wordt veroordeeld tot een taakstraf of een gevangenisstraf.
Blijft het bij een veroordeling tot een geldboete, dan hoeft de
verdachte dus geen DNA-materiaal af te staan. En daar zit hem
net de kneep. Kinderrechters leggen niet vaak geldboetes op
aan minderjarigen. Om allerlei goed te begrijpen pedagogische
redenen wordt daarom aan minderjarigen vaak een taakstraf
opgelegd terwijl een volwassene voor hetzelfde delict wellicht
een geldboete zou hebben gekregen.
Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld over die kwestie.
Staatssecretaris Teeven heeft toegegeven dat bij de totstandkoming van de Wet deze mogelijke ongelijkheid in behandeling
(ten nadele van de minderjarige) niet is voorzien. Er zal
daarom onderzocht worden of minderjarigen inderdaad eerder
dan volwassenen in de DNA-databank terecht komen.
Ik hoop dat er door de ontstane ongelijkheid op korte termijn
alsnog uitzonderingen gaan gelden voor minderjarigen. Niet
iedere jeugdzonde zou toch hoeven te leiden tot jarenlange
opname in de DNA-databank van Justitie.

Wichert aan het Rot is betrokken burger en bewogen medemens die de wereld en de maatschappij
op een geheel eigen manier bekijkt en beleeft.

Column Wichert aan het Rot

Toeval bestaat
■ Een meisje loopt al slenterend in een drukke winkelstraat. Ze weet niet dat ze gevolgd wordt door een knap en
vrolijk uitziende jongeman. Plots laat ze haar paraplu vallen en de
jongeman wist niet hoe gauw hij de plu voor het meisje moest
oprapen. “Alstublieft”, sprak hij, “ik zag het al gebeuren je
liep zo te slingeren met dat ding.” Ze keken elkaar recht in
de ogen. De jongedame lachte verlegen en voelde dat haar
wangen rood werden en zag ook dat de jongen dit in de
gaten had. Zo stonden ze tegenover elkaar en bij gebrek aan wat beters gaf hij haar een
compliment voor de mooi gekleurde plu.
“Mag ik je een kop koffie aan bieden of misschien iets anders”, vroeg de jongen. Het nog
roder wordende gezicht van het meisje verried het antwoord al. Ze stamelde nog zoiets van
‘maar ik ken je helemaal niet’, maar voordat ze het wist zaten ze samen in het dichtstbij
zijnde cafe aan de koffie. “Gisteren zag ik je lopen en ben je gevolgd omdat ik je niet aan
durfde te spreken”, zei de jongen “vind je dat erg??” Het meisje was even sprakeloos maar
vermande zich (al is dat een rare uitdrukking voor een meisje). Toen vroeg ze: “toch niet
helemaal naar mijn huis?” “Ja, maar laten we eerst eens even kennismaken. Ik ben Frits De
Goede.” Het meisje werd ziedend: “aan mijn hoela” zei ze, “je weet zeker hoe ik heet dit is
niet leuk meer.”
“Nou er stond anders geen naam op je voordeur hoor, maar hoe heet jij?” Ze zegt: “Ik heet
Jenny De Goede”” Ze keken elkaar nu strak in de ogen en Jenny wilde woedend opstaan. Ze
had het idee dat er iets goed mis was. “Wacht nou even Jenny hier heb je mijn id-kaart.” Frits
De Goede geboren op 14-10-1983 te Workum in Friesland. Het meisje vertelde: “Dit kan niet.
Je bent echt gek. Ik word in de maling genomen.” Frits snapte de opwinding niet tot dat
Jenny haar id-kaart op de tafel smeet. Frits las en perplex viel hij terug op zijn stoel. Jenny
De Goede geboren 14-10-1983 geboren te Zwolle Overijssel. Toen kwamen ze aan het
vertellen over hun leven op die merkwaardige Goede Vrijdag.
Jenny was er nog steeds van overtuigd dat ze in de maling werd genomen en ze kreeg
er tranen van in de ogen. Frits pakte een tissue en gaf die liefdevol aan Jenny. “Je neemt me
in de maling of we zijn een tweeling zonder dat we het weten.” Frits lachte en zei: “dan
heeft onze moeder de benen wel heel ver uit elkaar gehad van Workum naar Zwolle.”
“Maar Frits is dit alles dan toeval? Ik begin je warempel nog aardig te vinden ook.” Frits
reageert: “Helemaal niet erg Jenny ik vond jou al aardig toen je boos werd.” Frits, ik ben met
14 jaar al uit huis weggelopen bij mijn pleegouders. Ik weet helemaal niet hoe mijn biologische vader heet.” “Dat geldt voor mij ook Jenny. Zal ik je naar huis brengen dan spreken we
nog een keertje af.”
“Nee Frits ik ga alleen en wil eens heel goed nadenken. Doe jij dat ook en dan zien we elkaar
hier volgende week vrijdag weer.” Frits legde heel beheerst de arm om haar heen en zei
“beloof je me dat echt Jenny.” “Ja”, antwoordt Jenny en met een vluchtige kus op zijn wang
ging het paraplumeisje er vandoor. De week daarop zat Frits ongeduldig te wachten, keek
op zijn horloge en constateerde dat hij zoals altijd veel te vroeg was. Eindelijk kwam daar
Jenny aangelopen een tas onder haar arm dragend en vrolijk lachend zwaaien naar het raam
waar Frits zat.
“Frits ik heb nieuws. Ik heb alles uitgezocht. Bestel nu maar iets pittigers koffie met een
neutje of zoiets”, en gaf Frits een spontane kus op het voorhoofd. “We zijn geen familie
Frits”, sprak ze opgelucht. “We zijn allebei als baby opgenomen in het pleeggezin van De
Goede. Onze pleegouders zijn echter verongelukt toen we twee jaar oud waren. Toen
hadden we allebei de naam De Goede. We zijn toen allebei in Zwolle terecht gekomen bij
verschillende pleeggezinnen maar droegen wel dezelfde naam. De rest is puur toeval.”
Frits wilde Jenny wel kussen van geluk maar voelde toch een bepaalde afstand maar zoals
alle verhalen krijgt ook dit verhaal een Goede afloop.
Jenny sprak: “Ik moet je wat bekennen Frits. Ik val namelijk op meisjes, waarop Frits even
schrok maar tegelijk weer heel attent antwoordde: “Maar Jenny dan hebben we dat ook nog
gemeen want ik val namelijk ook op meisjes.” De Vriendschap is nog steeds heel heftig en de
vriendin van Jenny is in blijde verwachting en u mag raden wie straks de biologische vader
wordt. Toeval bestaat dus echt.
Wichert aan het Rot
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Column Joop van Ommen,
grondlegger van De Herberg

Henk Blom: vanuit Frankrijk

1030 kilometer van Zwolle

‘Goed advies of raad is ook geld’

Onze rode draad:
‘Niemand op straat’
■ Ik ga het vandaag maar eens hebben over de krant zelf. We hebben
inmiddels een oplage van 12.000 tot 15.000 exemplaren en dat liegt er
niet om. We krijgen hele leuke reacties op de Herbergkrant uit het hele
land. Alleen maar positieve verhalen en zo wordt er ook vaak gevraagd
naar de columnisten omdat mensen graag willen voortborduren op deze
columns, want columns leveren natuurlijk altijd leuke onderwerpen op.
De Herbergkrant is bedoeld ten behoeve van de doelgroep die hulp het
hardst nodig heeft in de samenleving. Naar aanleiding van dat verhaal is
de Stichting Vrienden van de Herberg opgericht. Het bestuur denkt over
heel veel dingen mee, zoals over de voedselbank. Ook krijgen we veel
aanbod van mensen die zitting willen nemen in het bestuur. Niet omdat ze
op het pluche willen zitten, want dat is hier niet. Nee, deze mensen en dus
ook de huidige bestuursleden doen dat omdat ze zich willen inzetten voor
de mensen die hulp nodig hebben. Puur vanuit een goed hart. En onze
bestuursleden zijn over het algemeen allemaal mensen uit het zakenleven.
We krijgen als Stichting ook donaties van verschillende kerken.
In het afgelopen jaar hebben we als Stichting 120.000 tot 130.000 euro zo
beschikbaar gemaakt voor onze doelgroep door onder meer de uitgave
van de Herbergkrant. Van het bedrag dat u betaalt voor de krant gaat 1
euro naar de verkoper en voor de andere 50 cent wordt dus alles gedaan.
De opmaak van de krant, de distributie, de verhalen, de foto’s enzovoorts.
We doen het met zijn allen met heel veel plezier.
De Stichting regelt ook andere zaken voor de dak- en thuislozen. Denk
hierbij aan vrouwenopvang of als één van de mensen naar de tandarts moet
en er geen geld voor is. Ook als dat voorkomt op zaterdag of zondag dan
MOET er gewoon hulp zijn voor die mensen en uiteraard geld om naar de
dokter of de tandarts te kunnen. Iedereen heeft hulp en zorg nodig vinden
wij. Ook mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. We proberen alles
te regelen voor die mensen. We doen alles wat in ons vermogen ligt. Ook
zijn we op dit moment (september!) alweer bezig met het kerstdiner. Het
grote feest waar alle mensen weer naar uit kijken. In de komende edities van
de Herbergkrant hoort u nader van ons omtrent het kerstdiner.
Wij houden u graag op de hoogte als lezer van alles wat er reilt en zeilt
binnen de Herberg.
Graag tot de volgende editie van de Herbergkrant.

■ Ben je op de terugreis vanuit de Tarn-et-Garonne naar Zwolle, een afstand van
zo’n 1250 kilometer, heb je de eerste koffiestop in Limoges, nog een dikke 1000
kilometer van Zwolle. Die rit rijden we met onze Simply Red, een dikke rode
kater, die het maar niets vindt in die auto. Hij saboteert de boel dan ook danig
door, alleen op dagen dat we gaan rijden, spoorloos te verdwijnen. Uren na de
geplande vertrektijd komt meneer dan onschuldig aanwaggelen en laat zich
onder hevig protest in zijn bench in de auto zetten. Zo ook die dag eind augustus.
Vertrektijd dus kwart voor drie in de middag in plaats van de geplande 11 uur in
de ochtend.
Die koffiestop was dus niet om pakweg half twee maar pas tegen half zes in de
avond. Vanwege die kat bij McDonald’s, kan je in de auto je koffie opdrinken
tenminste. Afijn, naar binnen, koffie halen en een sigaretje roken op het terras en
daar gebeurde het…….
Op een terrastafeltje lag een krant, niets ongewoons, echter wel het woordje
‘krant’ dat ik zag. Nu hebben we in Nederland natuurlijk nog de Volkskrant maar
die zie je in Frankrijk praktisch niet meer, dus gauw opgeslagen en…….. ja hoor
De Herbergkrant! Misschien dat een gemiddelde Nederlander het wel leuk had
gevonden die krant zo ver van huis, voor mij heeft het iets speciaals want één der
inititiatiefnemers is mijn vriend Joop van Ommen en de krant wordt technisch
verzorgd door een andere vriend van mij, John Marsman. En zelf ben ik in een
vorig nummer aan het woord geweest.
Dat het met de Herberg goed gaat is voor een ieder fijn. Dat het met de Herbergkrant goed gaat is met name voor de doelgroep erg fijn, maar dat de krant dus te
vinden is op ruim 1000 kilometer van Zwolle is wel heel speciaal.
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Maandag 17 oktober 2011

Wereldarmoededag
■ Op 17 oktober zijn we elk jaar wereldwijd
EEN tegen armoede: EEN dag, EEN statement.
Samen met miljoenen mensen, bedrijven en
celebrities in meer dan 100 landen. Deze dag is
een initiatief van mensen in arme en rijke
landen en is sinds 1987 de dag voor internationale actie tegen armoede waarbij miljoenen
mensen opstaan tegen armoede.

Erkend door de VN
In 1992 werd 17 oktober door de Verenigde Naties
erkend en benoemd tot Wereldarmoededag (International Day for the Eradication of Poverty). De laatste
jaren deden mensen wereldwijd massaal mee met de
‘Stand Up’ acties om regeringsleiders te herinneren
aan de belofte van de Millenniumdoelen. Zo stonden
in vluchtelingenkampen in Baidoa, SomaliÎ
duizenden mensen samen op uit solidariteit met
armen overal ter wereld en als teken van vastberadenheid om hun eigen leefsituatie te verbeteren.
De eerste keer in Parijs (1987) was het een
‘bescheiden’ aantal dat samenkwam: 100.000. In
2008 stond bijna 2% van de wereld op tegen
armoede, ruim 116 miljoen mensen! Hiermee werd
een Guinness Wereldrecord gehaald voor ‘Biggest
mass mobilization for a single issue’.

Wat levert het op?
Politici luisteren beter als je samen een vuist maakt.
De wereldwijde campagne STAND UP AND TAKE
ACTION heeft de afgelopen jaren miljoenen

mensen over de hele wereld samengebracht.
Dankzij nationale acties van de Global Call to
Action against Poverty (GCAP) samen met de UN
Millenniumcampaign, initiatiefnemer van STAND

UP, is in verschillende landen al veel bereikt. Zo
heeft de regering van de Filippijnen eindelijk
formeel toegegeven dat het land veel meer armen
heeft dan zij eerst beweerde.

Zondag 16 oktober 2011
Viering van de werelddag
van de Verenigde Naties
tegen armoede en uitsluiting.
een cultureel programma
voor iedereen. Georganiseerd
door de Joseph Wresinski
Cultuur Stichting, van 13.30
uur tot 19.00 uur.
Nijverheidsstraat 4, Zwolle
Voor meer informatie zie:
www.wresinskicultuur.nl
of bel 0570 - 522192

Leuk dagje Slagharen
De mensen in de Herberg werden onlangs zeer verrast. Een dame had daar vier entreekaarten
gestuurd voor toegang tot Ponypark Slagharen. Bij de kaarten was ook nog 100 euro bijgevoegd. “Om
er een leuke dag van te maken”, gaf deze mevrouw aan.
Een enorme leuke verrassing zo vond men bij de Herberg.
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Column Gerard de Goede

(Weer) aan de slag
Twee weken vakantie zijn alweer voorbij. Het lijkt
elke keer alsof de tijd sneller gaat. Had ik voor mijn
gevoel mijn laatste column net ingeleverd, moet ik
alweer een volgende schrijven. Nou ja ‘moet’ ...nee,
dat is het niet, want ik vind het luist leuk om een
column te schrijven. Zeker als het gaat om een
krant als De Herbergkrant... een krant die iets
wezenlijks bijdraagt aan onze (Zwolse)
samenleving.

■ Is er nog iets gebeurd sinds de laatste column? Eens even nadenken

...en dat hoeft niet zo lang, toch? In Noorwegen heeft iemand veel
mensen gedood tijdens een bijeenkomst, waaronder een groot aantal
jongeren. Ook heeft ie een bomaanslag gepleegd in Oslo. Zijn er woorden
om zo iemand te omschrijven? Ik kan geen woorden vinden die deze
afschuwlijke daad beschrijven! De dader was een zogenaamde ìLone
Wolfî! Iemand die op z’n kamertje achter de computer zit en een
afschuwelijks iets voorbereid en vervolgens uitvoert. Hoe ziek is onze
maatschappij dat zo iemand wordt voortgebracht?
Wat is er nog meer gebeurd ..of anders geformuleerd: wat heeft mij in
die tijd nog meer beziggehouden of geboeid? Elk jaar geniet ik toch
weer van de Tour de France. Ik geniet van de sportieve prestaties,
want ik geef je het te doen...ruim 3.000 kilometer op de fiets door
Frankrijk, tegen weer en wind, over hoge bergen en dan die snelle
afdalingen! Altijd weer genieten vanuit de luie stoel. Ik geniet van de
uitputtingsslagen, van het hele circus eromheen en van de prachtige
natuur, die echt geweldig in beeld wordt gebracht. Ja, ik geniet ook
van het commentaar van Herbert Dijkstra en (vooral) Maarten Ducrot.
Zijn droge humor maakt me regelmatig aan het lachen. Dit jaar was de
Tour weer eens ontzettend spannend, want er waren meerdere
kanshebbers voor de eindzege. Pas op de één na laatste dag viel de
beslissing.
Maar ik ware ik niet als er ook aan de Tour iets was waarover ik kon
zeuren, waar ik me aan heb geërgerd! Waarschijnlijk ben ik niet de
enige ..en ik denk dat Herbert en Maarten het volkomen met me eens
zijn als ik zeg dat op bepaalde plaatsen langs de route publiek
verboden zou moeten worden. Wat gebeurt er toch in de hoofden van
mensen als er een (tv) camera in de buurt is? Ze gaan ‘ineens’ als een
malloot meerennen met de voorbijkomende wielrenners. In allerlei
maffe outfits, op kromme benen, met dikke en soms ook blote buiken,
en ja, heel soms met blote billen rennen ze dan naast zo’n renner mee
omhoog. Ik zag deze keer zelfs vrouwen meerennen, terwijl ik dacht
dat deze onzin was voorbehouden aan de wat minder intelligente
soort van ons ras ..de man! En dan de mannen met de herseninhoud
van een pinda! Meestal rennen ze maar 100 meter of minder mee,
want dan kunnen ze het niet meer bijhouden.
Zo’n renner ploetert zich omhoog en is bezig met zijn werk, zijn
professie! Daar heeft ie het hele jaar voor getraind en daar is hij en zijn
gezin, qua inkomen, afhankelijk van.
Zo nu en dan zie je een renner een stomp of een duw uitdelen aan zo’n
malloot ..of een politieagent trekt er eentje hardhandig aan de kant,
maar over het algemeen krijgen ze de vrije hand ...of moet ik zeggen
‘loop’. Ging er daarvan maar eens één het ravijn in!

Publiek heb je nodig en er is gelukkig ook (nog) genoeg publiek dat
alleen netjes klapt als de renners voorbijkomen, maar ik heb het idee dat
het aantal malloten met het jaar toeneemt.
De oorzaak van dit alles heb ik (denk ik) gevonden en ook heb ik de
oplossing. Hoorde ik laatst op het nieuws dat ouderen klagen over het
feit dat er in de zomer niets op televisie is, dat er alleen maar herhalingen
zijn en dat zij juist in die periode behoefte hebben aan leuke televisie.
Daar zit ‘m ook de oorzaak van het probleem en dé oplossing voor de
organisatie van de Tour de France.
Zendt in de zomer programma’s uit als: ‘Sterren dansen op het ijs’, ‘Boer
zoekt vrouw’, ‘Oh oh Cherso’, ‘De Gouden Kooi’, X factor enzovoort. En
programma’s over dikke mensen die weer dun willen worden, mensen
die hun kinderen niet kunnen opvoeden of niet met geld om kunnen
gaan. Dan ben ik er zeker van dat het aantal meerennende toeschouwers
bij de Tour daalt tot het minimum dat die ene politieagent aankan.
Dit heeft ook voor mij een groot voordeel. Dan ga ik in de zomer lekker op
vakantie en hoef ik de rest van het jaar niet te kijken naar al die spotjes van de
hierboven genoemde programma’s. Soms bestaat er een win-win-win-win
situatie ...en ik denk dat dit er een is.
Gerard de Goede

Pagina 14 ■ Herbergkrant 15

“Een leuke rustige jongen die netjes zijn kranten verkoopt”

Verkoper Herbergkrant
Valeri volledig geaccepteerd
in Westenholte
“Bij C1000 korting
sparen voor Tineke
Schouten”

Eén van de verkopers van
de Herbergkrant is de uit
Wit-Rusland afkomstige
Valeri. Hij verkoopt zijn
kranten op vrijdag- en
zaterdagochtend bij de
C1000 in Westenholte. Voor
de Herbergkrant reden om
eigenaar van de C1000 aan
het Petuniaplein, Wim
Schokker, maar eens om
een reactie te vragen.
Wim Schokker raakt niet uitgepraat over Valeri.

■ Schokker is direct enthousiast. Valeri is al

helemaal ingeburgerd, begint de goedlachse
ondernemer. “Hij is helemaal geaccepteerd.
Maar dat respect verdient hij ook, doordat hij
zich niet opdringerig opstelt ten opzichte van
onze klanten en daarbij lacht hij altijd.”
Schokker startte in 2000 met de C1000. “Ik heb
de zaak toen overgenomen. Het mooie van
ondernemer zijn is dat je jezelf en je eigen
ideeën kunt ontplooien in de wijk. Denk maar
aan de voetbalvereniging en het huttendorp.
Want in onze wijk daar zitten onze vaste
klanten. En wij willen de klantvriendelijkheid
en betrouwbaarheid altijd hoog in het vaandel
houden. En daar pas Valeri ook precies in. Het
is een rustig mannetje die zijn kranten bij ons

staat te verkopen. En je ziet gewoon dat de
klanten dol op hem zijn. Hij is algemeen
gewaardeerd en mensen stoppen hem ook wat
dingen toe. Geld, een bakkie koffie of een
frisdrankje. En dat dwingt hij zelf ook af want
hij is niet opdringerig en lacht altijd. Hij staat
op nette gepaste afstand en niet direct bij de
ingang.
Wim Schokker heeft ook nog voor zijn klanten
en voor alle klanten van de C1000’s in Zwolle
iets leuks te melden. In de C1000-reclames op
televisie vertolkt Tineke Schouten een prominente rol. Nu wil het geval dat deze cabaretière
in januari diverse malen optreedt in De Spiegel.
De C1000’s uit Zwolle hebben de kaartjes voor
vijf voorstellingen opgekocht. “En onze klanten

kunnen dus korting sparen bij ons voor een
voorstelling van Tineke Schouten. Bij een
bepaald bedrag aan boodschappen krijgen ze
dan zegels en ook bij aanschaf van diverse
producten krijgen onze klanten extra zegels.
Dat is het mooie dat je hier in Zwolle met 7
ondernemers van C1000 zit. Dan kun je dit
soort acties organiseren voor je klanten. Je kunt
dan wat extra’s doen. Zo hebben we ook de
folders anders gedaan. Normaal liepen deze
van maandag tot en met zaterdag. Bij ons lopen
die van woensdag tot en met dinsdag. Dan
krijg je een betere beschikbaarheid van
producten voor je klanten. Sterker nog de
C1000 gaat dit nu landelijk doen. Das toch
mooi”, aldus Wim Schokker.
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Klanten knopen uit enthousiasme
een praatje aan met Valeri

Terwijl de redactie met Wim Schokker buiten de
supermarkt staat te praten spelen direct een aantal
klanten weer in op de aanwezigheid van ‘hun’ Valeri. Ze
stoppen hem inderdaad wat toe en kopen een krant.
Een mannelijke klant vraagt of Valeri niet in dienst kan
komen van de C1000. “want dat verdient die jongen”,
aldus de man. Wim Schokker lacht en zegt: ‘wie weet’.
Tegelijkertijd draait Schokker zich weer om en zegt:
“Kijk dit bedoel ik nou. Ik vind dit zo mooi. Die jongen
is erg geliefd.”

Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingspunt voor iedereen die in zijn of haar omgeving met kanker te maken heeft of heeft
gehad. Er worden naar behoefte (creatieve) workshops, thema-avonden of yogalessen gehouden, maar meedoen is niet verplicht.
U bent ook van harte welkom voor alleen een praatje en een koffie. Want waar het vooral om gaat is lotgenotencontact.
Samen praten, koffie drinken of wandelen. Het Inloophuis wordt georganiseerd door stichting Vechtgenoten in nauwe
samenwerking met Beter Wonen Vechtdal en gerund door geschoolde vrijwilligers en een coördinator.
Het Vechtgenotenhuis is gevestigd in een schitterende 17e eeuwse boerderij op Landgoed Stekkenkamp in Ommen,
maar heeft een regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!

Openingstijden:
maandagavond
dinsdagmiddag
woensdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend

19.30
14.00
09.30
14.00
09.30

tot
tot
tot
tot
tot

22.00 uur
17.00 uur
12.30 uur
17.00 uur
12.30 uur

Adres
Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d
7731 PA Ommen
tel. 0529 - 455767
mob. 06 - 3903 2263

Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.nl
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VRIENDEN VAN DE HERBERG
Stichting Vrienden
Vrienden van
van de
de Herberg
Herberg--www.vriendenvandeherberg.nl
www.vriendenvandeherberg.nl- info@vriendenvandeherberg.nl
- info@vriendenvandeherberg.nl
- 038-4226129
- 038-4226129
De Herberg - Nijverheidsstraat 1a -Buitengasthuisstraat
8031 DZ Zwolle - www.herbergzwolle.nl
8, 8041 AB Zwolle

Daklozenopvang De Herberg in Zwolle is een bijzondere daklozenopvang

RODE DRAAD: NIEMAND OP STRAAT
Stichting Vrienden van de Herberg stelt zich ten doel om die
rode draad voor nu en voor de toekomst te waarborgen.
Door fondsen en donateurs te zoeken en te werven, door
geld in te zamelen en door de uitgave van de Herbergkrant.
De inkomende gelden worden goed besteed. Aan mensen
die geen geld hebben om kleding te kopen of naar de
tandarts te gaan. Aan een kerstdiner voor de minima, of
aan een bijdrage voor de Voedselbank.
Of aan mensen die hun onderdak in de Herberg even
niet kunnen betalen. Lezers van de Herbergkrant en
donateurs worden geregeld op de hoogte gehouden
van de inkomsten en uitgaven van de Stichting
Vrienden van de Herberg.

Wilt u ook bijdragen?
Maak uw donatie over op bankrekeningnummer
1100.31.539 ten name van
Stichting Vrienden van de Herberg te Zwolle.

Hartelijk dank!

Doe recht aan weerlozen
en wezen, kom op voor
verdrukten en zwakken
Psalm 82:3

Stichting Vrienden van de Herberg is bezig met het verwerven van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat de gift geheel of gedeeltelijk kan worden afgetrokken van de belasting. Zie ook www.anbi.nl

